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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 

Tin tức  

PCI 
Ấn phẩm Quý 2 năm 2017 

PCI – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU HÀNH KINH TẾ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

CẢI THIỆN PCI CÓ GIÚP ĐỊA PHƯƠNG TĂNG THU HÚT ĐẦU TƯ? 
(Lược trích từ http://www.baovinhlong.com.vn) 
 

Cải thiện PCI có giúp địa phương 
tăng thu hút đầu tư?  

...Tr. 1-2 
 

Báo cáo “Việt Nam – Đất lành 
cho khởi nghiệp:  
Tại sao không?” 

…Tr.2-4 
 

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận 
tác động của PCI  

...Tr.4 
 

Câu chuyện thành công: 
 PCI và “áp lực” cải cách của 

Đồng Tháp  

…Tr.5 

 
Sự kiện/tin tức PCI cập nhật 

...Tr.6-12 

 
Danh mục Đề án,  

chương trình hành động về PCI 

…Tr.13 
 

Sự kiện sắp diễn ra,  
Ấn phẩm sắp ra mắt 

…Tr.14 

 

 

 

 

Tại Hội thảo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khu vực ĐBSCL năm 2016 tại 
Vĩnh Long, ông Đậu Anh Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) cho rằng, ông nhận được câu hỏi băn khoăn của không ít tỉnh- thành là: Liệu 
cải thiện PCI có giúp địa phương tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế hay không? 
 

Có hay không có PCI vẫn phải nâng chất điều hành 
  
Nhóm nghiên cứu PCI đã có những thống kê về mối quan hệ giữa các nỗ lực cải thiện chất lượng điều 
hành và sự phát triển của khu vực tư nhân. 
 
Cụ thể, theo ông Tuấn, phân tích mối quan hệ giữa những thay đổi trong bộ chỉ số PCI gốc và số lượng 
doanh nghiệp (DN) mới đăng ký ở một tỉnh (sau khi tính toán những ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản như 
dân số, quy mô kinh tế, cơ sở hạ tầng và đô thị hóa) cho thấy câu trả lời là: một điểm cải thiện trong chỉ số 
PCI gốc sẽ giúp tăng tỷ lệ DN thành lập mới lên 2,7%. 
  
Cụ thể hơn, một điểm cải thiện về chỉ số Tiếp cận đất đai hoặc Cạnh tranh bình đẳng có thể giúp tăng thêm 
15% số DN đăng ký mới trong 10 năm tới. 
 
Theo ông Đậu Anh Tuấn dẫn giải, con số này tuy lớn nhưng mới chỉ là thành quả ngắn hạn của những nỗ 
lực cải thiện chất lượng điều hành trong năm sau cải cách. Cải thiện chất lượng điều hành kinh tế còn có 
các tác động dài hạn. Mô hình thống kê được sử dụng trong PCI 2016 còn có thể tính toán hiệu ứng dài 
hạn này. 
  
Qua đánh giá vai trò của các chỉ số thành phần PCI (gồm: chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính 
minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ 
DN, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý) trong mối quan hệ giữa chất lượng điều hành và hoạt động kinh tế, 
các chuyên gia khảo sát PCI 2016 khuyến nghị: để thúc đẩy hoạt động kinh tế, các địa phương nên chú 
trọng tăng cường khả năng tiếp cận đất đai, cải thiện tính minh bạch và nâng cao chất lượng đào tạo lao 
động. 
 
Ngoài ra, cần cải thiện chỉ số cạnh tranh bình đẳng và giảm thiểu các chi phí không chính thức. Ông Đậu 
Anh Tuấn cho rằng, tất cả các lĩnh vực này đều có tác động lớn trong ngắn hạn và cả dài hạn. 
 
TS. Võ Hùng Dũng- Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ, nhận định: “Nhìn chung các năm qua, các tỉnh- 
thành có sự cải thiện thứ hạng trong PCI đều có sự tăng trưởng kinh tế tốt hơn. 
 
Như vậy, PCI đang là một công cụ để điều hành kinh tế của địa phương. Căn cứ vào bảng xếp hạng PCI 
để các tỉnh cải thiện môi trường đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm. Lãnh đạo các tỉnh sử dụng PCI để giám sát 
hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh cấp sở, ngành, huyện- thị… 
 
Đến nay, các tỉnh có thứ hạng cao của khu vực ĐBSCL đều duy trì hoạt động phân tích PCI và đưa ra các 
chương trình hành động cải thiện liên tục, như các tỉnh: Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Kiên 
Giang…”. 
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Ở góc độ địa phương, ông Lê Văn Nưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang- cho rằng nếu không có PCI thì không chỉ riêng An Giang mà các tỉnh khác cũng vẫn 
phải cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng quản lý điều hành với phương châm “Luôn làm DN đủ- Rủ được DN mới”. 
Vì thế, ông bày tỏ mong muốn kết quả PCI hàng năm đem lại hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu để các tỉnh- thành có thứ hạng cao thấy vui và những địa 
phương thứ hạng còn thấp có động lực phấn đấu, không thờ ơ với PCI. 

 
Vĩnh Long cải thiện PCI- tạo chất lượng môi trường đầu tư tốt hơn 
  
Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- khẳng định: 
“Trong những năm qua, Vĩnh Long rất chú trọng đến việc cải thiện môi trường đầu tư, lấy cải cách hành chính và thủ tục hành chính làm thước đo tính minh bạch 
của chính quyền. Qua đó, đã củng cố niềm tin của DN, nhà đầu tư khi đến tìm hiểu và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Vĩnh Long”. 
Điều này thể hiện qua số lượng nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Vĩnh Long trong năm 2016 tăng cao, số dự án được cấp chủ trương đầu tư, giấy 
chứng nhận đầu tư nhiều hơn so những năm trước.  
  
Trong năm này, có 57 lượt nhà đầu tư đến làm việc tìm hiểu môi trường và khả 
năng triển khai các dự án đầu tư. Đã có 2 dự án được cấp chủ trương, 15 dự án 
được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng số vốn đăng ký trên 4.400 tỷ đồng. 
Đáng chú ý nhất, trong năm qua một số dự án có vốn đầu tư lớn được triển khai 
nhanh như: Trung tâm Thương mại- Dịch vụ nhà ở Tập đoàn Vincom với số vốn 
đăng ký 485 tỷ đồng; dự án Nhà máy Thức ăn chăn nuôi De Heus với vốn đầu tư 
hơn 30 triệu USD; Dự án Nhà máy Capsule III, nâng vốn từ 150 lên 375 tỷ đồng,… 
Các dự án này được đánh giá sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng, phát triển kinh 
tế của tỉnh trong thời gian tới. 
  
Theo kết quả chỉ số PCI năm 2016 vừa được công bố thì Vĩnh Long đạt 62,76 điểm, 
xếp hạng 6, thuộc nhóm rất tốt, tăng 13 hạng so với năm 2015. 
Thể hiện sự cải thiện đáng kể về chất lượng điều hành theo đánh giá của cộng đồng 
DN. Những lĩnh vực cải thiện nhiều như các chỉ tiêu về tiếp cận đất đai, gia nhập thị 
trường, chi phí thời gian, tính năng động của chính quyền,… 
Theo ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư 
tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và không ngừng chú 
trọng cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh để thúc đẩy 
sự phát triển của DN, nhất là sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. 
Theo đó, tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành như 
ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ DN, khởi 
nghiệp. 
  
Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc cho biết, những giải pháp trọng tâm mà tỉnh đã tổ 
chức triển khai thực hiện trong năm 2016 mang lại kết quả nhất định. 
Chẳng hạn, cải thiện tính năng động của lãnh đạo tỉnh trong vận dụng thực thi chính sách của Trung ương và địa phương. Kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết 
những khó khăn vướng mắc cho các DN, nhà đầu tư qua các buổi khảo sát, đối thoại, gặp mặt và đề xuất trực tiếp của DN. 
Đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với minh bạch hóa thông tin cho DN, người dân. Triển khai thực hiện khá tốt, đồng bộ 
các chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động 
ổn định và phát triển lâu dài trên địa bàn. 
 
 
  
 

 

 

Bài, ảnh: Trần Phước – Hoàng Minh 

 

 

 

RA MẮT BÁO CÁO “VIỆT NAM – ĐẤT LÀNH CHO KHỞI NGHIỆP: TẠI SAO KHÔNG?” 

(Nhóm nghiên cứu PCI) 

Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp nghiên cứu và ra mắt báo 

cáo “Việt Nam – Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không?” tại hai buổi Tọa đàm tại Cần Thơ (08/06) và tại Đà Nẵng (14/06). 

Tọa đàm nhằm công bố kết quả khảo sát, nghiệp cứu về khởi nghiệp do VCCI và USAID thực hiện, đồng thời trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn để Việt 

Nam trở thành miền đất lành cho người khởi nghiệp.Kết quả khảo sát về khởi nghiệp do VCCI và USAID thực hiện cho thấy tại Việt Nam 

các ý tưởng kinh doanh không chỉ được hiện thực hóa dưới hình thức doanh nghiệp mà còn theo các hình thức cơ sở kinh tế các thể 

phi nông nghiệp (hộ kinh doanh). 

 Cụ thể, trong năm 2016, có 110.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 83.487 cơ sở kinh tế các thể phi nông nghiệp. Về độ tuổi, 

72% chủ doanh nghiệp có độ tuổi tuổi 30 trở lên, phần lớn các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp trong độ tuổi 30; 73% chủ doanh nghiệp 

thành lập trong 3 năm gần đây xuất thân từ khu vực tư nhân. Động lực khởi sự của doanh nghiệp Việt Nam khá đa dạng trong đó có 

31% đam mê làm điều mới mẻ, 9% tạo công ăn việc làm, 59% muốn độc lập tài chính, 41% muốn tự làm chủ, 2% xây dựng sự nghiệp 

cho thế hệ sau.  

 

TS. Võ Hùng Dũng nhận định: Trong 12 năm đánh giá PCI, các tỉnh có sự tăng giảm nhưng nhìn chung 

vẫn ổn định về chất lượng điều hành. Tỉnh quan tâm cải cách luôn có thứ hạng cao trong bảng xếp 

hạng, cho thấy nỗ lực của địa phương được DN nhìn nhận. Tỉnh có chất lượng điều hành tốt sẽ phát 

triển được DN, thu hút nhiều đầu tư. 

Hội thảo phân tích PCI khu vực ĐBSCL 2016 tại Vĩnh Long. 
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Nội dung chính của Báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tọa đàm tại Cần Thơ (08/06/2017) 

Tham dự tọa đàm có đông đảo chuyên gia kinh tế, đại diện lãnh đạo các địa phương và hiệp 

hội doanh nghiệp 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia tại buổi tọa đàm cho 

rằng, thúc đẩy khởi nghiệp được coi là mục tiêu, đồng thời là phương tiện để thực hiện ba đột 

phá chiến lược của Việt Nam, bao gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Kiếm sống, làm 

giàu và phụng sự xã hội bằng con đường khởi nghiệp đang được các tổ chức chính quyền, 

đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phát triển, hiệp hội, trường đại học đặc biệt 

quan tâm. Đúng như tên gọi, “Việt Nam: Đất lành cho khởi nghiệp” mô tả một cách ngắn gọn 

quan điểm và mong muốn của những cá nhân tham gia khởi nghiệp và những yếu tố cần thiết 

để thực sự đưa Việt Nam trở thành miền đất lành cho khởi nghiệp. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận sôi nổi và chia sẻ xoay quanh nội dung cần những gì 

để Việt Nam trở thành đất lành cho khởi nghiệp; những thuận lợi và khó khăn khi khởi nghiệp 

tại Việt Nam. Qua đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với Nhà nước để tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 



TIN TỨC PCI - ẤN PHẨM QUÝ 2 NĂM 2017                                                                                                                                                                               Số 04 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              

4 |  
 

Tọa đàm tại Đà Nẵng (14/06/2017) 

Ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc VCCI tại Đà Nẵng cho biết, Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, đó là công cuộc cải 

cách thể chế đang được phát động, những đổi mới trong hệ thống pháp luật, cũng như 

trong chỉ đạo điều hành của các bộ ngành địa phương đang diễn ra sôi nổi. Điều đó tạo 

ra động lực, niềm tin vào sự bứt phá của doanh nghiệp khởi nghiệp. Cũng theo ông 

Quang, trong thời gian tới, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ còn phải đương đầu với 

nhiều thách thức như áp lực của hội nhập, áp lực của cách mạng 4.0. 

“Chúng ta đặt ra mục tiêu đến 2020 phải có 1 triệu doanh nghiệp, do đó, khởi nghiệp là 

vô cùng quan trọng.Và để thúc đẩy khởi nghiệp cần nâng cao nhận thức của thanh niên 

về khởi nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo khởi nghiệp và quan trọng là vai trò của 

nhà nước trong việc kiến tạo, tôn trọng quyền tự do kinh doanh, tạo lập môi trường kinh 

doanh thuận lợi, hỗ trợ tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp” - ông Quang nói. 

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, đại diện hiệp hội và các chuyên gia cũng trao đổi và 

chia sẻ các nội dung để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như đưa Việt Nam trở 

thành “đất lành cho khởi nghiệp”; từ đó đưa ra những kiến nghị với các cơ quan hữu quan 

để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp.   

              Để tải báo cáo, truy cập địa chỉ http://pcivietnam.org/nghien-cuu-khac-c51.html 

 

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận tác động của PCI 

 

http://pcivietnam.org/nghien-cuu-khac-c51.html
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PCI và "áp lực" cải cách từ Đồng Tháp 
 

Cứ mỗi ba tháng, hàng tỷ đồng lại được thu về từ 

một ha trồng nông sản công nghệ cao, có thể nói 

Ecofam đang đầu tư rất có hiệu quả ở huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

Nhưng, Ecofam không phải "con đẻ" của mảnh đất 

này. Sự bén duyên của Tập đoàn với Đồng Tháp 

khởi nguồn từ việc lãnh đạo huyện Thanh Bình 

không ít lần qua lại Phú Quốc - nơi tập đoàn có trụ 

sở chính - mời về tham quan, gợi ý mô hình đầu tư 

nông sản công nghệ cao.  

Và khi chi nhánh được mở tại Đồng Tháp, lãnh đạo 

tỉnh đến thăm nhiều lần, hỏi han, chia sẻ và tháo gỡ 

nhanh chóng những khó khăn ban 

đầu. Với tôi lãnh đạo địa phương ở 

đây thân mật, "gần như đất" vậy, 

chưa bao giờ tôi phải mất phí "bôi 

trơn" - Trần Văn Sơn, người đang 

phụ trách chi nhánh Ecofam ở 

Đồng Tháp chia sẻ. 

Đó là thời điểm đầu năm 2016, khi 

Đồng Tháp hai năm liền giữ vững vị 

trí thứ hai trong bảng xếp hạng 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của cả nước, dẫn đầu khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long. PCI là 

chỉ số xếp hạng chất lượng điều 

hành cấp tỉnh tại Việt Nam được 

VCCI và USAID công bố thường 

niên từ 2005 đến nay. Và đó cũng 

là kết quả của chặng đua 10 năm 

liên tục Đồng Tháp không ngừng phấn đấu để luôn 

có tên trong số các tỉnh có chỉ số PCI tốt nhất, khi 

lãnh đạo tỉnh hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ 

vững và cải thiện ngôi vị PCI có ý nghĩa như thế nào 

với cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Cho nên, 

dù một tỉnh nằm khuất nẻo, không có lợi thế về vị trí 

địa lý hay hạ tầng còn kém phát triển so với nhiều 

địa phương khác nhưng tốc độ phát triển doanh 

nghiệp mới năm 2016 của Đồng Tháp đạt mức 

28,1%, cao hơn bình quân cả nước 16,2% theo 

công bố của Tổng cục Thống kê.  

Thêm một doanh nghiệp như Ecofam đầu tư vào nông 

nghiệp là có thể có thêm tác động tích cực đến hàng ngàn 

hộ nông dân trong tỉnh…  

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương cho 

rằng: PCI đang tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và hiệu 

quả giữa các địa phương. Trong cuộc cạnh tranh lành 

mạnh ấy, Đồng Tháp rất nhất quán chuyển từ chính 

quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo, phục vụ đem 

lại sự hài lòng cho nhân dân và doanh nghiệp.  

Thông điệp luôn luôn được nhấn mạnh là “Đồng Tháp 

chủ động đến với doanh nghiệp chứ không thụ động chờ 

doanh nghiệp đến, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, 

nhận khó khăn về chính quyền. 

Điển hình về sự chủ động đó chính là 

mô hình cà phê doanh nhân ra đời rất 

sớm ở đây. Không gian cà phê doanh 

nhân của Đồng Tháp được mở ngay 

trong khuôn viên UBND tỉnh - một nơi 

vốn "kín cổng cao tường". Từ đây, tư 

duy phục vụ doanh nghiệp đã lan toả 

từ Bí thư, Chủ tịch tỉnh đến lãnh đạo 

các sở, ngành, địa phương. Ngược 

lại lãnh đạo tỉnh cũng “thú nhận” rằng 

họ học được rất nhiều điều mới về tư 

duy kinh tế thị trường từ chính các 

doanh nhân. 

Những năm gần đây, khi "áp lực" cải 

cách từ PCI ngày càng trở nên mạnh 

mẽ, cuộc đua đến top đầu của bảng 

xếp hạng cũng trở nên gay gắt hơn lúc nào hết. Bởi thế 

nên dù không ngừng nỗ lực, Đồng Tháp vẫn phải 

"nhường" vị trí á quân cho Quảng Ninh trong bảng xếp 

hạng PCI 2016. 

Lúc ấy, dù đang đi công tác nước ngoài, Chủ tịch UBDN 

tỉnh Nguyễn Văn Dương vẫn gửi thư cảm ơn cộng đồng 

doanh nghiệp. Cũng trong ngày hôm đó, lãnh đạo tỉnh 

Đồng Tháp đã chỉ đạo chuẩn bị cho cuộc họp nhìn nhận, 

đánh giá lại nguyên nhân vì sao PCI rớt hạng để có 

hướng khắc phục ngay. 

                                                                                                                                                                    Nhóm nghiên cứu PCI 

                                                                                                                

                 

  

 

 

 

 

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG  
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Các sự kiện nổi bật, tin tức cập nhật về tình hình cải 
thiện môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành trong 
thời gian qua 
 

  
BỨC TRANH NỬA SAU BẢNG XẾP HẠNG PCI  
Tin đưa ngày 13/04/2017  
 
Rất có thể, sau đợt công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
2016 được tổ chức hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, những đợt sóng 
ngầm sẽ nổi lên mạnh mẽ ở các tỉnh thuộc nửa sau của bảng xếp hạng 
này. 
 
Theo DĐDN 
https://goo.gl/VDP7cF  

 

 

 
TP.HCM: KHÔNG ĐỂ CÁC CÁN BỘ CÓ CƠ HỘI VÒI VĨNH CHI PHÍ 
KHÔNG CHÍNH THỨC  
Tin đưa ngày 11/4/2017 
 
Trong buổi họp bàn tìm giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh của thành phố diễn ra ngay trong sáng nay (11/4), lãnh 
đạo TP.HCM chỉ đạo: Thủ trưởng các cơ quan ban ngành tại TP.HCM 
cần tăng cường tiếp xúc, xây dựng kênh đối thoại trực tiếp với doanh 
nghiệp, tránh việc doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí không chính thức 
cho các khâu trung gian nếu muốn hoàn thành thủ tục hồ sơ. 
 
Trung tâm Tin tức VTV24 
https://goo.gl/cAKvKe 
 
   

 
NGHỆ AN: CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG HÀNG LOẠT DỊCH VỤ 
CÔNG TRỰC TUYẾN 
Tin đưa ngày 9/4/2017 
 
Sau một thời gian đưa vào sử dụng hiệu quả, từ đầu năm tới nay nhiều 
tỉnh thành trên cả nước đã chính thức khai trương Cổng dịch vụ công 
trực tuyến kết hợp Hệ thống một cửa điện tử liên thông. 
  
Xuân Lan 
https://goo.gl/tzTleP 
 
 
 

 

https://goo.gl/VDP7cF
https://goo.gl/cAKvKe
https://goo.gl/tzTleP


TIN TỨC PCI - ẤN PHẨM QUÝ 2 NĂM 2017                                                                                                                                                                               Số 04 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              

7 |  
 

 

 
PHÚ YÊN: THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, NÂNG CHỈ SỐ 
PCI TỈNH  
Tin đưa ngày 8/4/2017  
 
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 
của Tỉnh ủy Phú Yên về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản 
trị hành chính công (PAPI), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành 
mạnh. 
 
TUẤN KIỆT (thực hiện)   
https://goo.gl/aEcCjN 
 
 
 
 

 
HÀ NỘI: TẠO ĐỘNG LỰC HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH 
TRỊ 
Tin đưa ngày 6/4/2017  
 
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TƯ 
ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Hà 
Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học, bài bản. Thực tiễn 
cho thấy, Chỉ thị 05-CT/TƯ đã trở thành động lực cho các cấp, ngành 
của thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 
 
Võ Lâm 
https://goo.gl/B2qET1  
 

 
Người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ 

phận “một cửa” UBND thị xã Sơn Tây. Ảnh: Thái Hiền 

 

 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH PHỔ BIẾN, 
TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG 
ĐẦU TƯ, KINH DOANH 
Tin đưa ngày 12/4/2017  
 
Ngày 12/4, tại TP Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội 
nghị phổ biến nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức 
của Sở trong việc tổ chức triển khai công tác cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh 
năm 2017. 
 
Thu Trang  
https://goo.gl/Nn2ZIQ 
 

 
ĐỪNG ĐỂ PHẢI TẮM TRONG DÒNG NƯỚC ĐỤC 
Tin đưa ngày 12/4/2017 
 
Bảng xếp hạng Chi ̉số năng lực caṇh tranh cấp tin̉h (PCI – Provincial 
Competitiveness Index) 2016, tỉnh Đồng Tháp đứng thứ 3: 64,96 điểm 
sau Đà Nẵng và Quảng Ninh.  
Vậy là đã chín năm liên tiếp vùng đất “Sen hồng” này nằm trong nhóm 
năm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành cao nhất, theo ông 
Nguyễn Phương Lam, phó giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ. 
Báo cáo PCI 2016 nhắc đến mô hình cà phê với doanh nhân tại Đồng 
Tháp là một trong những sáng kiến mới cải thiện môi trường kinh 
doanh của địa phương. Nếu ở nơi khác, mọc lên nhà máy xem là đầu 
tư tiền của; thì ở Đồng Tháp các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, chia sẻ kinh 
nghiệm khởi nghiệp, liên kết sản xuất kinh doanh là đầu tư tâm huyết. 
Hoàng Lan 
 https://goo.gl/zXG0Sb 

 

https://goo.gl/aEcCjN
https://goo.gl/B2qET1
https://goo.gl/Nn2ZIQ
https://goo.gl/zXG0Sb
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HẢI DƯƠNG QUYẾT TÂM NÂNG CAO CHỈ SỐ PCI  
Tin đưa ngày 13/4/2017  
 
Năm 2016, chỉ số PCI của Hải Dương chỉ đạt 57,95 điểm, giảm 2 bậc so 
với năm 2015, xếp thứ 36 trong 63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 9 trong vùng 
đồng bằng sông Hồng. 
  
Như vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp Hải Dương tụt hạng chỉ số PCI. 
Trong năm 2016, Hải Dương có 5 chỉ số tăng điểm là: Chi phí gia nhập 
thị trường, tiếp cận đất đai, tính năng động của lãnh đạo tỉnh, dịch vụ hỗ 
trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động; 1 chỉ số giữ nguyên là chi phí không 
chính thức; 4 chỉ số giảm điểm là tính minh bạch, chi phí thời gian, thiết 
chế pháp lý và cạnh tranh bình đẳng.. 
 
Vũ Long  
https://goo.gl/cNdObM  
 

 
NINH THUẬN: CẦN LAN TỎA “SỨC NÓNG” CỦA QUYẾT TÂM!  
Tin đưa ngày 17/4/2017  
 
Theo công bố bảng xếp hạng năm 2016 của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) của tỉnh Ninh Thuận đạt 57,19 điểm, xếp hạng 49/63; giảm 0,26 
điểm (năm 2015 là 57,45 điểm) và giảm thứ hạng 7 bậc so năm 2015, 
nằm trong nhóm tỉnh có kết quả điều hành kinh tế khá). 
 
HH 
https://goo.gl/hy2KLK  
 

 

 

 
HẢI PHÒNG: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ MINH BẠCH, HIỆU 
QUẢ  
Tin đưa ngày 17/4/2017  
 
Trao đổi với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ 
tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Những nỗ lực cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh đã tạo động lực thu hút dòng vốn đầu tư vào Hải 
Phòng với các dự án trọng điểm, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp (DN). 
 
Lê Trang  

https://goo.gl/md7PPA 

 
HÀ NAM: LÃNH ĐẠO TỈNH GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI VỚI DOANH 
NGHIỆP 
Tin đưa ngày 18/4/2017  
 
Sáng 18/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh 
nghiệp. Tới dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình 
Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành chức năng.. 
 
Trần Hữu 
https://goo.gl/ZA7cCu 
 
 

 
Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Huy Cương phát biểu ý kiến tại hội 
nghị. 

https://goo.gl/cNdObM
https://goo.gl/hy2KLK
https://goo.gl/md7PPA
https://goo.gl/ZA7cCu
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LONG AN: CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI CẦN ĐI VÀO CHIỀU SÂU 
Tin đưa ngày 22/4/2017 
 
Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), năm 2016, Long An đứng ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng 
về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thuộc nhóm Tốt với 60,65 
điểm (tụt 6 bậc và giảm 0,21 điểm so với năm 2015). Nguyên nhân tụt 
giảm điểm số, thứ hạng được các ngành chức năng nhìn rõ và tập 
trung thực hiện giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI. 
 
Gia Hân 
https://goo.gl/r2QN3N  

 
QUẢNG NGÃI: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PCI NĂM 2016 VÀ 
BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHO NHỮNG NĂM TIẾP THEO 
Tin đưa ngày 28/4/2017 
 
Sáng 28-4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Phân tích đánh giá 
kết quả PCI năm 2016 và bàn giải pháp thực hiện để nâng cao chỉ số 
này trong thời gian đến. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phạm Trường Thọ cùng chủ 
trì hội nghị. 
 
Minh Thiện 
https://goo.gl/mQEsrW 
 

 

 
Giải quyết thủ tục Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT Hà Nội.  

 
HÀ NỘI XÓA DẦN ĐỊNH KIẾN “KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU” 
Tin đưa ngày 29/4/2017 
 
Hà Nội vừa được xếp thứ 8/10 TP năng động nhất thế giới theo Chỉ số 
động lực TP (CMI) của JLL năm 2017. 
  
Với 42 biến số phản ánh sức mạnh các thay đổi ngắn hạn, tính bền 
vững kinh tế dài hạn, bao gồm các yếu tố như GDP, dân số, hành 
khách hàng không, số công ty và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI); Bất động sản thương mại; Khả năng đổi mới và sức mạnh công 
nghệ, quyền tiếp cận giáo dục, chất lượng môi trường kinh doanh 
khuyến khích các công ty khởi nghiệp và các ứng dụng mới chuẩn bị 
cho tương lai. 
 
Ts Nguyễn Minh Phong 
https://goo.gl/0sBSi9 
 

 
HÒA BÌNH: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỘT PHÁ LÀ CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH; LẮNG NGHE VÀ GIẢI QUYẾT KỊP THỜI KIẾN NGHỊ CHÍNH 
ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN 
 
Tin đưa ngày 12/5/2017 
 
Những năm qua, vấn đề cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được 
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành quan tâm 
triển khai gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Tuy nhiên, CCHC vẫn được xác định là một trong những điểm “yếu” 
của tỉnh. 
 
Dương Liễu 
https://goo.gl/j4TLTm 
 

 

https://goo.gl/r2QN3N
https://goo.gl/mQEsrW
https://goo.gl/0sBSi9
https://goo.gl/j4TLTm
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CÔNG BỐ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC SỞ, 
NGÀNH TỈNH BẮC NINH NĂM 2016 
Tin đưa ngày 18/5/2017 
 
Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2017 của UBND tỉnh diễn ra sáng nay 
(18/5), Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã công bố Chỉ 
số năng lực cạnh tranh áp dụng cho Sở, ngành (DCI) năm 2016. Đồng 
chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
phiên họp. 
  
S.T 
https://goo.gl/27CHqs 
 

 
QUẢNG NAM: THAY ĐỔI TƯ DUY CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU 
TƯ 
Tin đưa ngày 10/5/2017  
 
Quảng Nam quyết tâm trở thành địa chỉ đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, 
nâng cao chỉ số PCI,  phấn đấu từ năm 2018 luôn nằm trong nhóm 10 
tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất nước. 
 
Trịnh Dũng  
https://goo.gl/0fPO7j  
 

 
Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam trở thành địa chỉ 

tin cậy để người dân và doanh nghiệp đến giao dịch 

 

 
VĨNH LONG: DOANH NGHIỆP NÀO BỊ THANH- KIỂM TRA HƠN 1 
LẦN TRONG NĂM, HÃY THÔNG TIN CHO LÃNH ĐẠO TỈNH 
Tin đưa ngày 24/5/2017 
 
Xóa bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính 
rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, không 
chỉ là tinh thần hành động của Đảng, Nhà nước mà còn là mong muốn 
của cộng đồng DN, người dân. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên 
Báo Vĩnh Long có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Trung- Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- về quan 
điểm và những hành động của tỉnh Vĩnh Long để đồng hành cùng DN 
và tạo điều kiện khuyến khích khởi nghiệp. 
 
Trần Phước 

https://goo.gl/bwdosy   
 

 
ĐỒNG NAI: THU HÚT ĐẦU TƯ NHỜ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ 
Tin đưa ngày 24/5/2017 
 
Ông Đoàn Văn Tân - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ (Cục Thuế 
tỉnh Đồng Nai) cho biết, những năm qua, công tác cải cách hành chính 
thuế trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh, nhờ đó tạo điều kiện thuận 
lợi để thu hút đầu tư. 
 
Nhật Minh  
https://goo.gl/HVjKZe 
 

 
Bộ phận "một cửa" của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. 

https://goo.gl/27CHqs
https://goo.gl/0fPO7j
https://goo.gl/bwdosy
https://goo.gl/HVjKZe
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Dây chuyền may của Công ty Desung Global (Cụm công nghiệp Thịnh Hưng, 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)  

 
YÊN BÁI - BẾN ĐỖ MỚI CỦA CÁC DỰ ÁN FDI 
Tin đưa ngày 4/6/2017 
 
Trong vài năm trở lại đây, Yên Bái đang trở thành điểm sáng trong thu 
hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đề cao tính thân thiện với môi trường 
từ các nhà đầu tư nước ngoài. 
 
Thanh Huyền  
https://goo.gl/2qjJoV 
  
 

 
TỈNH BẮC NINH NẰM TRONG TỐP 10 VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH 
Tin đưa ngày 31/5/2017 
 
Chiều ngày 30-5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 
CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và 
công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự và 
chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Xuân Me  
https://goo.gl/KhMLoY 
 
 

 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh. 

 

ĐỒNG NAI: THỜI GIAN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP RÚT NGẮN 
KỶ LỤC 
Tin đưa ngày 13/6/2017 
 
Theo Sở Kế hoac̣h và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, địa phương này là môṭ 
trong 6 tin̉h, thành phố có thời gian thành lâp̣ doanh nghiêp̣ ngắn nhất, 
khoảng 1,8 ngày trong khi bình quân cả nước là 2 ngày. 
Được biết, từ năm 2016 đến nay, số doanh nghiêp̣ thành lâp̣ mới ở 
Đồng Nai đã tăng cao so với những năm trước, nguyên nhân là do 
những quy điṇh về thành lâp̣ doanh nghiêp̣ được đơn giản, thời gian 
giải quyết thủ tuc̣ được rút ngắn. 
 
K.V 

https://goo.gl/cKsrU4 

CUỐI NĂM NAY, TPHCM SẼ KHÔNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG 
KÝ KINH DOANH BẰNG GIẤY  
Tin đưa ngày 15/6/2017 
 
Các vấn đề liên quan đến tình hình thành lập doanh nghiệp mới, thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn, cấp phép xây dựng, duy tu 
nạo vét kênh rạch… tiếp tục được đặt ra tại kỳ họp sơ kết tình hình 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và thu chi ngân sách 6 
tháng đầu năm 2017 do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành 
Phong chủ trì sáng 15/6. 
 
Bài, ảnh: Lệ Loan 

https://goo.gl/bywcbP 

 

https://goo.gl/2qjJoV
https://goo.gl/KhMLoY
https://goo.gl/cKsrU4
https://goo.gl/bywcbP
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TRÀ VINH: THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐỂ TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 
THÔNG THOÁNG  

Tin đưa ngày 15/6/2017 
Tháo gỡ khó khăn để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh (PCI) đang được tỉnh Trà Vinh tập trung thực thi với nhiều giải pháp.  

 
Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2020, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, chiếm 70% mức tăng 
trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP). 
.. 

 
Phúc Sơn/TTXVN  

https://goo.gl/KXQpiA 

 

 

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC 
XÃ NGHÈO TỈNH CAO BẰNG 
 
Tin đưa ngày 18/6/2017 
Để giảm nghèo bền vững thì nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo của người 
nghèo là quan trọng nhất. Tuy nhiên, với các xã nghèo ở các tỉnh miền 
núi như Cao Bằng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thì sự 
hỗ trợ của Nhà nước và của các tổ chức tài trợ là hết sức cần thiết. 
Vấn đề đặt ra là hỗ trợ những gì cho người dân và cách thức hỗ trợ 
như thế nào để thực sự mang lại hiệu quả trong thực tiễn sản xuất kinh 
doanh. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu quả 
hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân tại các xã nghèo 
tỉnh Cao Bằng. 
 
TS. Trần Khánh Hưng - Đại học Kinh tế Quốc dân, Ths. Bùi Thị Quế - Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng  

https://goo.gl/Fgvnbv 
 

 
CHỈ SỐ CƠ SỞ HẠ TẦNG PCI 2016: TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ 
CỦA BẮC NINH 
Tin đưa ngày 20/6/2017 
 
Theo công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016, 
Bắc Ninh đứng trong nhóm dẫn đầu về chỉ số cơ sở hạ tầng với 
41,8% doanh nghiệp tham gia khảo sát bình chọn. Kết quả này khẳng 
định và nâng cao vị thế của một tỉnh có sức thu hút đầu tư mạnh 
trong cả nước. 
 
Bài, ảnh: Yến Ngọc 

https://goo.gl/zDPpXX 

 
 

 

 
HÀ NỘI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP 
Tin đưa ngày 22/6/2017 
 
Mặc dù kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn những khó khăn, thách 
thức, song với sự quyết tâm, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kinh 
tế Hà Nội trong sáu tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì tăng trưởng. 
Ngay đầu năm, TP Hà Nội đã tập trung cải cách hành chính, ban hành kế 
hoạch về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách 
làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thực hiện nghiêm “Năm kỷ 
cương hành chính 2017”. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian 
thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ 
người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. 
 
TRUNG VŨ   

https://goo.gl/zDPpXX 

https://goo.gl/KXQpiA
https://goo.gl/Fgvnbv
https://goo.gl/zDPpXX
https://goo.gl/zDPpXX
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Danh mục một số đề án, chương trình hành động cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 

các địa phương trong Quý 4 năm 2016 
(Để tải nội dung các văn bản, xem tại http://pcivietnam.org/van-ban-cua-tinh) 

 

Tên tỉnh Số hiệu Tên Văn bản 
ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 

Sơn La 97/TB-VPUB Thông báo: Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai 
các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI và chỉ 
số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017. 

Ngày ban hành: 18/04/2017 

Điện Biên 1036/KH-UBND Kế hoạch hành động: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tính PCI tỉnh Điện Biên năm 2017 
Ngày ban hành: 18/04/2017 

Bắc Ninh 05/CT-UBND Chỉ thị v/v tiếp tục cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 
Ngày ban hành: 18/04/2017 

Quảng Ninh 2840/UBND-XD5 Thông báo v/v bổ sung phụ lục V ban hành kèm theo Kế hoạch hành động số 2614/KH-UBND ngày 24/2/2017 
của UBND tỉnh 
Ngày ban hành: 18/04/2017 

Quảng Ngãi 779/QĐ-UBND Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng 
Ngãi 
Ngày ban hành: 18/04/2017 

Quảng Ngãi 87/BC-UBND Báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Quảng Ngãi năm 2016; nhiệm vụ và giải pháp 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo 
Ngày ban hành: 18/04/2017 

Vĩnh Phúc 4260/KH-UBND 

Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 01-NQ/TU ngày 1/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 
3189/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 
Ngày ban hành: 9/06/2017 

Quảng Ngãi 01/QĐ-BCĐ 

QĐ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh 
Quảng Ngãi 
Ngày ban hành: 12/06/2017 

Thái Nguyên 1550/QD-UBND 
Quyết định phê duyệt đề án cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 
Ngày ban hành: 13/06/2017 

Quảng Ngãi 3680/KH-UBND 

Kế hoạch xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn 
tình Quảng Ngãi 
Ngày ban hành: 20/06/2017 

Đắk Lắk 10/CT-UBND 
Chỉ thị v/v tăng cường cải thiện MTKD và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
Ngày ban hành: 23/06/2017 

 
TÀI LIỆU,VĂN BẢN TỈNH VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỰA TRÊN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 

 

Ninh Thuận 2038/KH-UBND 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh 
Thuận năm 2017 
Ngày ban hành: 30/05/2017 

Huế 114/BC-UBND 

Báo cáo: Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Quý 
II năm 2017 Tỉnh Thừa Thiên Huế 
Ngày ban hành: 13/06/2017 

An Giang 353/BC-UBND 

Báo cáo: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ trong Quý II năm 2017 
tỉnh An Giang 
Ngày ban hành: 15/06/2017 

Quảng Ninh 100/BC-UBND 

Báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
Ngày ban hành: 15/06/2017 

Hà Giang 231/BC-UBND 

Báo cáo: Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, 
định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
Ngày ban hành: 15/06/2017 

Bình Thuận 114/BC-UBND 

Báo cáo: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 2 năm 2016-2017, 
định hướng đến năm 2020 
Ngày ban hành: 15/06/2017 

Hà Tĩnh 200/BC-UBND 
Báo cáo: Tình hình triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Quý II năm 2017 
Ngày ban hành: 20/06/2017 

Hà Nội 173/BC-UBND 

Báo cáo: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2017, định 
hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội - 6 tháng đầu năm 2017 
Ngày ban hành: 22/06/2017 

http://pcivietnam.org/van-ban-cua-tinh
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Các sự kiện, hoạt động cải cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các địa phương đã diễn 
ra và dự kiến trong thời gian tới 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên sự kiện Thời gian 

1 Đắk Nông Hội thảo: Góp ý đề án Nâng cao Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
PCI tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 

10/01/2017 

2 Quảng Ninh Hội nghị Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 
ngành và địa phương 

23/01/2017 

3 Tuyên Quang Chương trình Cà phê doanh nhân kỳ tháng 3 năm 2017 18/03/2017 

4 Đắk Lắk Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Đắk Lắk 30/03/2017 

5 Quảng Ninh Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Quảng Ninh 31/03/2017 

6 Đồng Nai Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Đồng Nai 04/04/2017 

7 Khu vực Đông Nam Bộ Hội thảo PCI cho Khu vực Đông Nam Bộ 05/04/2017 

8 Hà Nam Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Hà Nam 18/04/2017 

9 Đà Nẵng Gặp mặt doanh nghiệp 20/04/2017 

10 Hà Giang Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Hà Giang 21/04/2017 

11 Quảng Ngãi Gặp mặt doanh nghiệp và Hội thảo chẩn đoán PCI 28/4/2017 

12 Cần Thơ Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Cần Thơ 28/04/2017 

13 Sơn La Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Sơn La 31/05/2017 

14 Khu vực Nam Trung Bộ và 
Đông Nam Bộ 

Hội thảo Tăng cường vai trò của HHDN trong cải thiện MTKD 
cấp tỉnh 

02/06/2017 

15 Sóc Trăng Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Sóc Trăng 09/06/2017 

16 Lạng Sơn Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Lạng Sơn 29/06/2017 

17 Ninh Thuận Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Ninh Thuận 07/2017 

18 Cao Bằng Hội thảo chẩn đoán PCI tỉnh Cao Bằng 07/2017 

 
Các hoạt động sắp diễn ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa tập huấn cấp vùng về PCI cho 
các hiệp hội doanh nghiệp

Khóa tập huấn về PCI cho các chi 
nhánh của VCCI
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Dự án PCI 

Ban Pháp Chế 

Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

 

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội 

Email: pci@vcci.com.vn hoặc 

vcci.pci@gmail.com 

Tel: +84 24 3574 6983 

Fax: +84 24 3577 1459 
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